
 הגאון ר' מאיר צבי שפיצר שליט"א

 ענין שימוש בשבת קודש בטלפון מיוחד לעיורים שיעור ב 

 מראה מקומות 

 שלחן ערוך אורח חיים סימן שלד סעיף כב.  •

 שו"ת מנחת שלמה חלק ב סימן כו אות ו.  •

 מגן אברהם סימן רנב ס"ק כ.  •

 גמרא מועד קטן יב ע"א, אין מדיירין וכו'.  •

 סימן י אות ו.שו"ת מנחת שלמה חלק א   •

 שו"ת אחיעזר חלק ג סימן ס.  •

 אבן העוזר סימן שכח.  •

 חזון איש בבא קמא סימן יד אות יב.  •

 רא"ש בבבא קמא פרק הכונס סימן יא.  •

 אמרי בינה שבת סימן כז. •

 ר"ח בגליון שבת קכ ע"ב. •

 גמרא שבת קכ ע"ב לפתוח הדלת לפני נר או מדורה. •

 תוספות שם ד"ה פותח.  •

 שלחן ערוך סימן רעז סעיף ב. משנה ברורה ס"ק יא.  •

 מנחת שלמה חלק א סימן יג.  •

 אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן צא אות ה.  •

 תוספות בבא קמא יז ע"ב ד"ה זרק כלי, רא"ש שם פרק ב סימן א.  •

 לבוש סימן רעז סעיף ב.  •

 . בע"  סנהדרין עזגמרא  •

 ד"ה אמר רב פפא האי מאן דכפתיה. יד רמ"ה שם •

 . רנב סעיף ה  אורח חיים סימן ערוך חןשל •

 . ב  אות  קצד סימן אבני נזר אורח חיים  •



 









 

 

 ס"ק כ: במגן אברהם סימן רנ
ליתן   דשרי  פשיטא  עכו"ם  של  הרחיים  ואם  דשבת  זילותא  ואיכא  קול.  להשמעת 

טוחנן בשבת    לתוכה מבע"י ואם הישראל נותן לעכו"ם החטים מע"ש אפי' העכו"ם
שרי כמ"ש ס"ב ובלבד שלא יעמוד הישראל אצלו דאז מיחזי כשלוחו וכמ"ש ס"ס  
ש"ז אבל אם השע' צריכה לכך כגון סמוך לפסח רשאי הישראל לשמור הרחיים שלא  
יתחמץ דהא שבות דשבות היא אפי' נותן הישראל להרחיים בשבת ליכא חיוב חטאת  

דף בתוס'  וכ"מ  יד  של  ברחיים  דב"ש    עד שיטחון  דטעמא  כו'  ולימא מר  ד"ה  י"ח 
גבי רחיים נמי משום גזירה אלא ע"כ אפי' נתנו   דגזרינן כו' וק' דמ"מ קשה לימא 
בשבת ליכא חיוב חטאת וכ"כ הסמ"ג וסמ"ק בהדיא (וע' בתוס' ספ"ק דע"א מיהו  
ממ"ש סי' שט"ז גבי מצוד' בשם התוס' משמע דחייב חטאת בדבר דאתי ממילא וכ"פ 

ות דף נ"ו דומיא דמדביק פת בתנור ונאפה) וכ"מ בפ"ח ברמב"ם א"כ  התוס' במנח
כשאומר לעכו"ם ה"ל שבות דשבות דשרי במקום מצוה כמ"ש סי' ש"ז ס"ה וכ"ש  

 היכא דלא א"ל כלל רק יושב ומשמר ועססי' ש"ז:
 

 













 אבן העוזר סימן שכח:
[אפילו אין מהדקו הוי מלאכה וכו']. להעמיד בשבת עלוקה שקורין פייאפקו ולמצוץ  
דם באדם הוא איסור תורה. וראייתו מהא דהשיך בו נחש דסנהדרין דף ע"ח [ע"א]  

כאילו תוקע סכין בבטנו, ואפילו רבנן לא פטרי    דמחייב (רבי מאיר) [רבי יהודה] והוי 
אלא דסבירא להו ארס מעצמו מקיא ע"ש. והנה מראיה זו שהביא יש ראיה להיפך  
דליכא איסור תורה. דהא התוספות פרק כיצד הרגל [בבא קמא] דף כ"ג [ע"א ד"ה  
תפשוט] [כתבו] שיסה בו נחש היינו שנטל את יד חבירו ותחב לתוך פי הנחש לכולי  
עלמא פטור, כי פליגי בהשיך את הנחש פירוש שדחק שיני הנחש תוך בשר חבירו, מר  
סבר ארס בין שיניו עומד והוי כמו שהרגו בידים, ומר סבר מעצמו מקיא ע"ש. הרי  
מהא   לכאורה  ראיה  נ"ל  ותו  כלום.  עביד  לא  עלמא  לכולי  הנ"ל  דבעלוקה  מבואר 

דם בהמתו על גבי עשבים מחוברים  דקיימא לן לעיל סימן שכ"ד [סעיף יג] מעמיד א
אסור   שלו,  העלוקה  אם  מיהו  מותר.  הכי  אפילו  מהקרקע  תולשת  ובהמתו  בשבת 
משום שביתת בהמתו, דהא כתבו התוספות סוף פרק הפרה [שם נה, א] ד"ה המנהיג  
וכו', דילפינן במלאכת שביתת בהמתו מהרבעת כלאים לאסור דגים משום שביתת  

להעמיד בהמתו על גבי מחובר רחמנא שריא בהדיא כמו  בהמתו בשבת ע"ש. ודוקא  
שכתבו התוספות [שבת] דף קכ"ב [ע"א ד"ה מעמיד] דכתיב למען ינוח בהמתך [שמות  
כג, יב] ואין זה נייח אלא צער לבהמה אם לא תאכל ע"ש, אבל לעלוקה לית ליה צער  

אסור עלוקה  דלהעמיד  אחר  מטעם  דעתי  לעניות  דנראה  אך  יעמידנה.  לא  מן    אם 
עשבים   גבי  על  בהמתו  אדם  מעמיד  [שם]  דאמרו  אהא  לי  דקשיא  משום  התורה, 
בשבת, והא קיימא לן בחושן משפט סימן שצ"ד סעיף ג' העמיד בהמת חבירו על גבי  
קמת חבירו אפילו ברשות הרבים חייב נזק שלם דהוי מזיק בידים, וכיון דלענין היזק  

לעשות כן בשבת. ואין לחלק בין לענין  מקרי מזיק בידים ולא גרמא, א"כ אמאי שרי  
פרק   קמא]  [בבא  בש"ס  והוא  שמעינן  איפכא  אנן  דהא  מלאכה,  לענין  ובין  נזיקין 
הכונס דף ס' [ע"א] גבי אש שאין יכול להבעיר מעצמו ורוח הבעירתו פטור, ופריך  
מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו דחייב בשבת, ומשני רב אשי שם הני מילי לענין שבת  

כת מחשבת אסרה תורה, אבל הכא גרמא בעלמא, והכי קיימא לן כרב אשי  דמלא
[עיין ש"ך חו"מ סימן תיח ס"ק ד] ועל כן קיימא לן בחושן משפט סימן קנ"ה סעיף  
ל"ד בזורה גורנו ורוח מוליך המוץ ומזיק חבירו, פטור, שהרוח הוא שהוליך ע"ש.  

לחייב, וא"כ בהעמיד בהמת    הרי אף דלענין היזק פטור אפילו הכי בשבת הוי מלאכה
חבירו על גבי קמת חבירו דחייב לענין היזק כמזיק בידים, קל וחומר דלהוי מלאכה  
בשבת. ועל כרחך צ"ל דלענין נזיקין הכל תלוי אי ברי הזיקא אי לא, לכן בהעמיד  
בהמתו על גבי קמת חבירו חייב משום דברי הזיקא, ובזורה ורוח מסייעתו פטור,  

תלוי במלאכת מחשבת, על כן בזורה ורוח מסייעתו דמחשבתו לברר  אבל בשבת הכל  
מתוכו הפסולת ונעשית מחשבתו, אף שהרוח מסייעתו חייב דהא נעשית המלאכה  
על ידו, אבל בהעמיד בהמתו על גבי מחובר דאין כוונתו ומחשבתו על שום מלאכה  

ר, כיון  רק שבהמתו תאכל ותמלא כריסה ואין מחשבתו על המלאכה כלל, לכן פטו
דהוא אין עושה כלום וגם מחשבתו לא היה על המלאכה כלל. ולפ"ז נתברר בעלוקה  
דמו   ושתמצוץ  באדם  חבורה  שתעשה  כדי  שהעמידה  מחשבתו  דעיקר  פייאפקו 
דמלאכה גמורה היא כדאיתא פרק רבי אליעזר דמילה [שבת קלג, ב], שפיר נלמד  

ילו הכי חייב בשבת קל וחומר  בקל וחומר מזורה ורוח מסייעתו דפטורה בנזקין ואפ



לעלוקה דבכהאי גוונא ודאי חייב בניזקין, כמו מעמיד בהמה על גבי קמת חבירו דהוי  
 כמזיק בידים כמו שכתבתי מכל שכן דהוי מלאכה בשבת. 

וליכא לאקשויי על הא דחושן משפט סימן (רצ"ד) [שצד] סעיף ג' דמקרי מזיק בידים,  
איתא הנאה בבהמה מאכילתה והוי ברי הזיקא,  מהא דהשיך הנחש, י"ל שאני התם ד

אבל לנחש לית הנאה בנשיכתו ולא ברי הזיקא. תו ראיה מדין צידה דסימן (שי"ז)  
[שטז] דפסק הרמב"ם [שבת י, כב] אם הבהיל האדם את הצבי ועמד בפניו עד שהגיעו  
הכלב   רק  צודהו האדם  דלא  אף  הרי  עכ"ל.  וחייב,  צידה  הוה  הכלב,  ותפסו  הכלב 

יב, ועל כרחך משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה והיינו כדפירשתי. ומזה ראיה חי
כן אסור ליתן   פי  על  דלטחון חטים ברחים של מים בשבת אף שהמים טוחנין אף 
חטים לתוך הרחיים מן התורה, דהא אפילו בנזקין כי האי גוונא בזורק של חבירו  

ת. וזה לא כמ"א סימן רנ"ב  לרחיים וניזק חייב, דהוי כזורק לתוך האש, וק"ו בשב
חייב   עלמא  דלכולי  אינו,  זה  וע"ש,  מדרבנן  רק  אסור  דלא  שם  שכתב  כ]  [ס"ק 
מדאורייתא כטוחן ממש, מידי דהוי אזורה ורוח מסייעתו דמלאכת מחשבת אסרה  

 תורה, קל וחומר בנותן לרחיים דאפילו בנזקין חייב כדפרישית. 
קמא [שבת] דף י"ח [ע"א] ד"ה    מה שכתב מ"א שם להביא ראיה מהתוספות דפרק

ולימא כו' עד דטעמא דבית שמאי דגזרינן כו', וקשה מכל מקום לימא גבי רחיים נמי  
משום גזירה, אלא על כרחך דליכא חיוב חטאת ברחיים של מים עד כאן לשונו, לאו  
ראיה היא כלל, דלרבה על כרחך אתיא כבית הלל, דאם לא כן גבי מוגמר ודכוותייהו  

ור וזה פשוט. גם מה שכתוב שם דכן משמע בסמ"ג וסמ"ק, לא משמע שם  נמי לגז
 מידי. 

העולה מזה להעמיד עלוקה בשבת אסור מן התורה וכן לטחון ברחיים של מים גם  
 כן מן התורה הוא אסור והן אבות מלאכות:

 





























 לבוש סימן רעז סעיף ב:

אסור לפתוח הדלת כנגד המדורה שהיא קרובה קצת אל הדלת, מפני שגורם  
להבעיר המדורה שהרוח יבעיר את המדורה, ואפילו ברוח מצויה שאין דרכה 
להבעיר, אסור גזירה אטו שאינה מצויה, ואף על פי שאינו מכוין להבעיר, פסיק  

וח כנגד  רישיה הוא ופסיק רישיה אסור לכולי עלמא, אבל אם היה הפתח פת
המדורה מותר לסוגרה, ואף על פי שהרוח היה מבעירה, אין בו משום מכבה שאינו  
עושה כלום אלא עוצר הרוח ואם תכבה תכבה דבר שאינו מתכוין הוא ואינו פסיק  
 רישיה, דאפשר להם להבעיר מעצמה. 
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